RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
Evangelizációs alkalmak térségünkben
– Siófok, MÁV Oktatóterem (Fı u. 117.), június 27., szombat 14:00 – Varga
István evangélista;
– Fonyód, Mővelıdési Ház, június 27., szombat 17:30 – Varga István evang.;
- Szántód, Közösségi Ház (Iskola u. 9.), augusztus 02., vasárnap 16:00 – Lihor
József evangélista;
- Ságvár, Általános Iskola, augusztus 30., vasárnap 14:00 – Varga István evang.;
- Dég, Általános Iskola, augusztus 30., vasárnap 17:30 – Varga István
evangélista szolgál, és imádkozik a betegek gyógyulásáért.
Jézus Koncert – A nagyszabású rendezvényre augusztus 8-án 11 órától kerül
sor a budapesti Petıfi Csarnokban (1146 Bp., Zichy Mihály út 14.), ahol
színvonalas könnyőzenei dicsıítı koncertek, játszóház, légváras ugrálóház,
gyermek-programok stb. díjmentesen állnak az érdeklıdık rendelkezésére. Az
imádság és a gyógyulás lehetısége is adott lesz. A szervezık szeretettel várják
a hittestvéreket és azokat is, akik még keresik a Mennyei Atyához vezetı utat.
Bátran hozzátok magatokkal szeretteiteket, barátaitokat is! Info: www.ksze.org
Családi nap – Július 19-én gazdag programokkal várják a 3-10 év közötti
gyermekeket és szüleiket a Budapest XX., Török Flóris u. 70. szám alá.
Gyermekeknek délelıtt gyermek-istentisztelet sok játékkal, majd ebéd után egy
buszos kirándulás következik. Felnıtteknek délelıtt istentisztelet a Konferencia
Központban, majd az ebédet követıen változatos programok. Köztük bibliai
tanítás család és gyermeknevelés témakörben, hitépítı beszélgetés,
bizonyságok, játék és filmnézés. További információ: www.ksze.org > Aktuális >
Újdonságok menüben, illetve 30/38-58-337 és balint.csilla@gmail.com címen.

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt
az én bőneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért. Megkérlek Jézus, legyél az életem Ura,
Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és
teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes
Megváltómat, Uramat és Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel
elmondott megvallásom által megváltást nyertem, és
újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden
bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róma 10,9-10)
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe:
DÉG, Sportpálya épülete, hétfı 17:00 – SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17:45
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org – Hálózat TV adásai: vasárnap 9:30 és hétfı 0:30
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.
Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu – www.bekevar.fw.hu
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára!

Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek!
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Jézus él!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE dégi és ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2009. június

PÜNKÖSDI BIZONYSÁGOK
Kedves Olvasónk! A pünkösd ünnepének fényében két olyan bizonyságot adunk közre,
amely hően tükrözi azt, hogy Isten Szelleme milyen hatalmasan munkálkodik a föld
különbözı pontjain a Szent Szellemmel betöltekezett embereken keresztül. Ezek
bizonyítják továbbá azt is, hogy a Szent Szellem munkája nem a mai kor új találmánya.
Szükséges itt megjegyeznünk, hogy a görög szövegben használt ‘pneuma’ szó alapján a
Szentháromság harmadik személyét – a Szentlelket – mi helyesen Szent Szellemnek
nevezzük. Fontos ugyanis különbséget tenni a szellem és lélek között, mert a Zsidó 4,12
igevers egyértelmően kijelenti, hogy e kettı Isten Igéje által szétválasztható.
A saját, teljesevangéliumi felekezetünknél természetesnek vesszük a Szent Szellem
munkáját. A következıkben láthatjuk, hogy minden olyan helyen, ahol befogadják Isten
Szellemét, és együtt mozdulnak Vele, ott képes hatalmas módon megnyilvánulni.
ELNYERNI A SZENT SZELLEMET
Részlet a Kossuth rádió „Tanúim lesztek!” c. mősorából, 2009. 06. 02. 13:30
– Windes Ferenc aranymisés atya több mint negyven éve került igazán
szoros kapcsolatba a Szentlélekkel.
– Pünkösdnek egy folyamatos ünnepnek kellene lennie, és azt hiszem, hogy a
komolyan hívı emberek számára úgyis az. Valóban, a Szentlélek nélkül nincs
komoly élet sehol a hívı világban. A Szentlélek minden tényleges fejlıdésnek,
növekedésnek a segítıje. Szoktuk mondani, hogy a bensı világunknak İ a gazdája.
– Mit kell ezért tenni? Jézus úgy fogalmaz, hogy a Szentlélek
temploma vagyunk. Hogyan válhat ez valósággá a mindennapjainkban?
– Tíz éves koromban bérmálkoztam, és azt mondta valamelyik atya, hogy a
Szentlélek galambját megkapjuk, de rögtön kalitkába is tesszük. És ott hiába
verdes. Szeretné kifejteni a tevékenységét, de hát nem megy, fogja a kalitka. A
Szentlelket meglehetısen kihagyja a keresztény gyakorlat, meg a köztudat is. Jézus
Krisztusról még úgy-ahogy beszélünk, az Atyáról, az Istenrıl még inkább beszélünk,
de a Szentlélekrıl nagyon keveset. Keveset is tudunk, keveset is beszélünk İróla.
Pedig csodálatosan szépeket mondott maga az Úr Jézus is Róla. Ahogy megígérte,
el is küldte. És hát eljutott a mi korunk oda, hogy végre felfedezzük ezt a csodálatos
személyt, a Szentháromság harmadik személyét, aki a mai Egyházat igazán
mozgatja és betölti, elıbbre viszi. Szóval Nélküle a mi egyházunk nem tartana ott,
ahol tart. És ebbe beleértem a protestáns testvéregyházakat is.
– A személyes életében mikor találkozott igazán, élıen a Szentlélekkel?
– Amikor tízéves pap voltam. Fiatal káplán voltam Szabadhegyen, amikor egy
fiatalember egy vasárnap délután azt mondta, hogy: „Légy szíves, csücsülj fel a
motorom hátsó ülésére és elmegyünk valahova.” És elmentünk egy balatoni
nyaralóba, ahol egy protestáns, pünkösdista közösség volt együtt. Velük voltam
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két napig és ott rajtakaptam a Szentlelket, hogy hogyan mőködik. És attól
kezdve kerestem ezt a mi egyházunkban is. Nem kellett sokat keresgélni,
szerencsére. Részben a karizmatikus közösségekben találtam rá, részben olyan
valóban Lélekkel eltelt emberek társaságában, pap kollegák társaságában is,
akikrıl sugárzott az, hogy most már nemcsak teszik a dolgukat, hanem élik és
érlelik, s örülnek. És ezt tovább is tudják adni.
– Ekkor melyik évben járunk?
– 1968-ban, amikor tíz éves pap voltam. Módom volt rá falun is keresni a
fiatalokat és a módokat, hogyan lehetne közelebb vinni a tényleges Evangéliumot az
emberekhez. Megvolt ez az igényem, csak hát a Szentlélek galambja tényleg jól be
volt zárva a kalitkába nálam is. S miután megismertem a Szentlélek mőködését,
öröm volt beszélni arról a fiataloknak is.
– Mit tud mondani azoknak a hallgatóknak, akik vágyakoznak az
ilyenfajta megtapasztalásra, akik nagyon vágynak arra, hogy
megtapasztalják a Szentlelket az ı saját életükben.
– Huszonhét szemináriumot vezettem Sopronban és a környékbeli
községekben. Elsısorban a jézusi receptet tudnám ajánlani: azt mondta Jézus,
hogy nem kell semmi más, tisztába kell tenni azt a „szobát” [Róma 10,9-10],
ahová várom a Szentlelket [Lukács 11,13]. Tehát meg kell tisztulni [azaz Jézus
elfogadásával újjá kell születni, amely üdvösséget és megigazulást hoz magával], és utána
kérni kell. Kész! Jézus azt mondta, hogy kérjetek. Meg fogja kapni, aki kéri, az
Úr Jézus nem csap be bennünket. Mérget vehetünk rá, hogyha imádságos
lélekkel, ıszinte vággyal kérjük, meg fogjuk kapni a Szentlelket. És meg is
fogjuk tapasztalni elsı jegyeit: a hit örömét, az ima örömét, az éhséget a
Szentírásra, azt hogy közösséget fog keresni az illetı és tovább akarja mondani
azt, amit kapott, amit tapasztalt. Ténylegesen saját magán megtapasztalhatja a
hívı, hogy kezelésbe vette ıt a Szentlélek.
A SZENT SZELLEM HATALMÁBAN
Josef Orsini az 1970-es évek tájékán vált
irányítójává az Egyesült Államokban a Katolikus
karizmatikus mozgalomnak. A Szent Szellemmel
való találkozásáról a következı bizonyságot tette:
Ezzel a csodálatos jelenséggel elıször a
„Teljesevangéliumi Üzletemberek” New York-i
konferenciáján kerültem kapcsolatba. Kathryn
Kuhlman prédikált egy istentiszteleten és imádkozott a betegekért. Addig nem
ismertem ıt, de kész voltam minden olyan dolgot elfogadni, ami Istentıl van,
hiszen Nála semmi sem lehetetlen. Egy szálloda báltermének hátsó részében
helyezkedtem el és csodálkoztam azon, hogy több mint ezer ember volt a teremben
és egy hely sem maradt üresen.
Az egyik igazgató, akivel jó barátságban voltam, ragaszkodott ahhoz, hogy az
emelvényen foglaljak helyet. Nemsokára kezdetét vette az összejövetel és Kathryn
Kuhlman megjelent. Színpadias fellépése kissé visszatetszı volt számomra, de
igehirdetése megragadott. Nemsokára érezni kezdtem Isten jelenlétét. Kértem az
Urat, hogy bocsásson meg nekem azért, mert Kathryn Kuhlman-t olyan hamar
megítéltem. Azután, az ismeret [tudás szava] ajándékának birtokában, közölte a
gyülekezettel, hogy a jelenlevık közül többen milyen betegségbıl gyógyultak meg.
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Felszólított mindenkit, hogy aki érezte, hogy meggyógyult, jöjjön elıre a pódiumhoz
és tegyen bizonyságot. Férfiak, nık és gyermekek hosszú sorban vonultak elıre. A
mikrofon elıtt azután bizonyságot tettek, hogy bénulásból, agytumorból, rákból, és
egyéb betegségbıl gyógyultak meg.
Miután a betegek gyógyulásukról bizonyságot tettek, Kathryn Kuhlman
megérintette ıket és a Szent Szellem erejének hatására mind a földre estek. Egy
ideig fekve maradtak és örültek az Úr jelenlétének, majd azután a többiek lábra
állították ıket. Képtelen voltam megérteni, hogy mi történt ezekkel az emberekkel és
azt mondtam magamban: „Ha engem megérintene, nem fogok a földre zuhanni.
Ennyi ember elıtt csak nem fogok így viselkedni. Különben sincs okom aggodalomra,
hogy a közelébe kerülök. Nyugodtan a helyemen maradok és imádkozom.” A
következı pillanatban egy nı lépett Kathryn Kuhlman-hoz és bizonyságot tett arról,
hogy a hátgerince meggyógyult. Középkorú nı volt és katolikus vallású. Kathryn
Kuhlman rám tekintett és kért, hogy lépjek oda hozzá. „Csak nem? – gondoltam.–
Mit akarhat tılem?” Odamentem hozzá és észrevettem, hogy a nınek, aki elıbb
meggyógyult, egy golyva volt az álla alatt. Kathryn Kuhlman a nı nyakára helyezte
a kezét és a golyva azonnal eltőnt. Hirtelen remegni kezdtek a lábaim, és úgy
éreztem, hogy lebegek. Béke és öröm töltött el és csak azután vettem tudomást
környezetemrıl, miután valaki felsegített. Engem is legyızött a Szent Szellem
jelenléte, pedig én nem akartam. Sıt, a délutáni összejövetel alkalmával még ötször
megtörtént ez velem; egy ilyen tekintélyes lelkésszel.
Ezzel a csodálatos jelenséggel még egyszer volt alkalmam kapcsolatba kerülni
1976-ban,
Jeruzsálemben
a
„Szent
Szellemmel
foglalkozó
harmadik
világkonferencián”. Meglátogattam a Szent Sír templomot, és elvezettek arra a
helyre, ahová – úgy hiszik – Jézust eltemették. Egy lelkész megkérdezett, hogy
megáldhat-e. Beleegyeztem. Ekkor ugyanaz történt velem, mint Kathryn Kuhlman
ima-összejövetelén. A Szent Szellem hatalma által a földre zuhantam. A következı
este a konferencia prédikátora Trevor Dearing lelkész volt. A prédikáció után
mindenkire ráhelyezte a kezét és imádkozott értük a Szent Szellem ereje által.
Majdnem mindnyájan a földre zuhantak. Mivel nagyon sokan jöttek elıre, Trevor
lelkész felkért, hogy segítsek neki. Az elsı személy, akire a kezemet helyeztem,
amint megérintette a Szent Szellem, szintén a földre zuhant. Ez velem ez ideig még
soha nem történt meg, amikor másokért imádkoztam. Ezért húzódoztam egy ideig.
Behunytam a szememet, imádkoztam, és köszönetet mondtam az Úrnak, hogy
elfogadta a szolgálatomat. Csak ezután imádkoztam újra a többiekért. Megint csak
az történt, ami elızıleg; több mint száz ember zuhant a földre.
Attól kezdve ez a csodálatos jelenség mindig elkísért a szolgálatban, és még
nagyon sokszor megéltem, hogy emberek, akikért imádkoztam, a Szent Szellem
erejének hatására földre zuhantak. Megköszönöm Jézusnak azt, amit a mai
idıkben tesz, és azt szeretném, ha minden az İ Nevének dicsıségét szolgálná.
Kedves Olvasónk! Ha olthatatlan vágyat érzel arra, hogy megtapasztald te is Isten
Szellemének érintését és munkálkodását az életedben, akkor elıször újjá kell születnie
a szellemednek Jézus Krisztus elfogadásával a hátoldalon levı imádság által. Ezt
követıen kérheted Jézus nevében az Atyától a Lukács 11,13 alapján a Szent Szellemet,
amelyhez az imát az elızı számunkban találod meg. Kívánjuk, hogy életed minden napja
egy kis-pünkösd legyen a számodra. Az Úr Jézus áldása kísérje minden léptedet!
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